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assuntos de assistencia

a ar ID'a �a�n:�ncia � a materni-

'pJ,' A Sra. Gertrude Lutz

Teve a maior repercus- que vem das minas». Establ'
'

' '

,acha-se, no momento,
-

C- F d
ema porruärlo cararl-] Laguna e que já �e pertos neclonels, .eludlu em vísíta aos Estados

sao na amare e' erel o situação converteu os ml- nense, ligado ao rrans- menifestou f 'I" f t d I'
lrnpórtanté" discurso que, d'

'

avorave ',.$} ao a o e que, a I, do Nordeste, maís díre-
nera ores, compelidos a porte da hulha, o deputado tese do orador. O repre-. recentemente, a barra ,foi lstíd I

em duas sessões conse- empréstimos b e nc á r i os Jorge Lacerda, condenou sentaute carerlnense 'deo: aberta 'pela natureza. E
tamente àSSIS-tI os -pe a

.cutíves, pronunciou o de- vultosos, «num verdadeiro a tnlustlftcade exclusão do monstrou que, mesrnosem .conclulu que, «em nossa
FIS!.

,putado Jorge Lacerda, a pêndulo, desesperado e porto de Laguna, pois o a conclusão do pleno terre, as providenclas do
- ....-----

respeito do Plano- do inquieto, a oscilar entre projeto do governo favo- Iopperr, tem atracado em .eceso são mals eficientes O sr. Waldemar Grub
Carvão Nacional, recente- os guichês dos bancos e rece, única e, excluslva- Laguna cerca de 300 na- do que as provldenclas ba. é deputaäo á As
mente envlado ao "Con- as. miné}5 de carvão». mente, o de lmbltube, que vlos, anualmente, e em dos homens», O depurado sembJeia Iseglslativa pe-

-

���P'�ÔbIi2:10c:mreSaidemneten'sda� IEnquanto o carvão bra- é porto particular, 'ao Ibituba apenas 160, asse- Jorg:� Lacerda declarou lo muníclpio de . Jaragu_â
si eiro vive êsse drame, passo que o de Laguna verende que o primeiro concordar com ,a menu- do Bul, eleito pela legenda

gern n. 252. A imprensa criam se facilidades à im, pertence à União, está está, no momento, cape- tenção de Impituba, no do 'Po ,S.,D Ultimamente,
cartöca comentou larga- porfeção do, combustível mais próximo das' minas, eirado a escoar uma rné- Plano, .mes .relvtndlcava, obrigado -a. dizer alguma
mente êsse trabalho de estrangeiro, que é pago e não possui instalações dla de '1.200.000 ronela- como imper.iosa necesst- coisa, naquela -casa Iegis
'tão elevada, significação, pelas entídades governa- rudlrnenteres, como já se das de carvão por ano, dade, a incLüsªp do.ponro. lativa, afim de 'que não
que. segundo o jornalista mentais entes do embar- insinuou, Ievlanerneute. ou" seja, toda a ;atual de kagulil,a, -cula, lmpor. desperte duvidas, no seio
João Duarte filho, cronista que, no, porto de origem, Anallsou o assunto . do produção-de Santa Cata tâncla se acentua" não sQ do seu' eleitorado, 'sobre
.parlamentar da «Tribüna Revelou o representante ponto de -vtsta . récnlco, rina. Depois" de':',' tecer como porto cervoelro mas a sua idoneidade .parba
da Imprensa», «é antes de carerínense, em' seguida, invocando d' autoridade considerações sôbre o tão ainda" camp escoadouro mentar, proferiu,' algu
tudo, uma meditação 'em o papel decisivo, na . últi-, do prof.: Mauricio .lopperr, falado problema das

dra-I
das riquezas" da, região mas -palavras en_re .os

torno do
.

homem. E so- ma guérra, do nosso cer- eurer €lo projeto de '01e-

,gra,S, que afeta,�l1ãO CJpe,nas s, ,ui. e fuJura'mente, .tembem aous pares;', : i '; ',' � ,

bretudo do homem brasl- vão, que chegou a suprir ,Ihoramenlo do porro de Laguna como os demals do, oeste,' de seu estada, Falou sobre a projeta ...

lelro».: 700;0 das, nossas necesst-
'

,

'
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!

,
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_ ,
",. da ligação .de; energia

Inicialmente, o deputado d.a..®s, e que hole já, •

" , l e t r
,
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�.���:rhi�·���.u�i:�.u�� I �rff[�����"!r!��IOu� .�;: Mamfe&to ao funcio,nalbmo Público : CiviL; e Militar, :\���;�i�F�!:.�.m�;
as Im as gerais do Plano tlvo (Jmparo. Detendo-se
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:ed�J!r pr��rrs�e �ri���i� ra�t{â�en��s:l���{idae� ,peranos, ... ' xtranumeranos, i_ nativos e ,,"êo ,ovo., de rd��:���0����::Pá!:�1�:;
dação' dos' débitos das econÔmica, reconheceu o

'

S t' 'C ti"
' 't" d

lIutarqura�" e
-

entidades seu alto' propósit,o de
'

an.8 I, a anDa.
,e �,f:ia ��:�fe�i���r:n�;�:�

oficiais assumiram com fixar, em' termos difiniti- , " '

' ,mente, aquele mUDlClplO,'
os min�ra�or�s, �Iguns) !vos" proble,:"a_ Je tão Os representantt's da borou ,uma tab,ela' de dO' Oabral' �f" Enedinö mas sim desaconselhar
desde ha cmco anos, no vastas

_

proporçoes como I União Democratica Na- a,uménto. ti,rn ba'S'e.s _jus� Ribeiro';!' essa pro.videneia, comba
montante de Cr$. . . . o Cdrvao. E pr�sto� ho- cional, do Partido Tra- ta�, e, bem ,assim,.ô Apezar 1Ie tödo cfoi tl;lndo o governo, por

150.000.000,00. Mas apt- men,agem .(Jos plonelro� e ba:lhista Brasileiro' 'do q�I:r�s�ondente 'reeu,rsG, ;aind�_ promoyida' 'u�a l�lgaf' -muito me hh o r.
8af d� ? Ifder -do G�vern? re.ah�a�ores da, nossa I�' Partido-"� de . Representa- tra:Qalh<? '�ste que apre", reumao dos lIderes, }O- qQe tal ligação fosse. fei

no ��nado sr. Ivo,dAqul- dus.!rl� �a�bomfer.a,· hOle Cão 'Popular; e do! Parti- sentoü aós ,'lideres 'dé' clusive o 'Deputado II- tl:!, apenas para Brusque.
no, Ja_ have�, foc�h�ad� a em condlçoes de 'Iil.tender do! Social Progre-s�isiá; tódos," ds partidos COlD' mar Corrêa' qUd leyou 'O sr. \Valdemar Grub-

_ _g�,�Q., ,�,-:-o..::ga,o.s, iJ .JDeJ�, do� . .ron� ,

,'''�8 P'iiderés;'
.

-,
'

�r""AJ3's'e'mbléia ' pro'p\)stas- par!! ba' póde' e.Star trabalhan..-
ofiCiaiS. como salIentou o� sumo, � que d�ve seu gern-se ao 'funciorralislli'ô Legisla,Uva. ; .

estudo dá sua bancada. do pejo seu municipio,
deputado L�cerda, parecem progr�sl5.o excl�sl,vamen�e público civil -e >mHitar Quando ainda as de-, Afinal, t5 minutos an- mas em sentindo' inver�'

,estar de «oiças arrolhadds d .I?raços e �apltals brasl- operários,' , éxtra_'nuni'e� mar<lhes estavam' em tes do inicio da sêssão so, dess'ervindo os' inte�

e lacradas» ao «clamor leiros. FocalIzando o pro' rários e inativos" e' ao meio caminho resolv�u extraordinaria� foi pelo vesses eCQnomicos daque�:

,
povo de Sa.n�a 'Oatarina, o" Sr. Preside�te da'As- Deputado Ilmar Oorrêa la comuna.

,

i

-n t-
-

'

para dizer-lhes das ra-' sembléia Legislativa comunicado aos demais' E, tam?em pode ser:

,

" O 1"'la·5' zões que os levaram a convocar uma sessãõ lideres que seu partido q,ue esteJa obedec�ndo'
-

,\ii n�o ,comparecer à Ses- extraordinária, incluin- fizera questão fi;lchada alguma ordem (�Celslana.
sBr0 ;Extr..aorqinária da', do o véto na ordem do e que 'lriam rejeitar o' (Da «Vida Nova-)

WASHINGTON" O postos à venda durante o Assembléia Legislativa ,'dia,! ,da mesma sessão, véto.
-

Escritório SanHá'rio 'Pan- proxlmo n'iês' de Outubro. do Estado, r�alizada ho quando ,o véto se�;:: Outra atitude 'öão po:' Ca'rtas &
Americano, que e o cen':' E'fnbora 'ainda não h:nha je, sabado,' dià 29 dO" contravà, aInda, com I diam ,os signatários des-

, ,"
'

tro regional pan-america-" si'öo fix.ada a data da corre-nte mês, às 14 ho- prazo regimental, para te ler; sinão deixar de

C Ino da Organização Muh- primeira emissão, a. Ad- �s; quando seria discu- re.ce�er parecer .na. <20": compare�er a referida OUSU tas
dial de Saúde, anuRcia a ministração, Postal da tIdo o, véto GoveJ,'na mlssao dei ,ConstItUlça:O; sessao, Já que o PSD,

instalação de um Centro, ONU "avisa a' todos os mdntal QPosto à Lei 52<;}; LegislaçãO.' e: Justiça. E- rejeitou as nobres ip.- P. K. - São Benlo do Sul. A

PéJl)-A,mericano, de _ Com· 'fi��telistas que seu,�; p,��i_laprovaqa p�la mf!-iori.a .,s?1icitadf!- ,à tra_nsferên' teDçõ�s de, conciliar os Empresul dispõe de 7.700

bat� a Febre Aftosa no dos para receblmenfo da AssembléIa Leglslatl- CIa da dIta sessao, com altos JDteresses do fun- e a Usina de Oedros de

Brasil Será este o pri-, destes selos; "'Ç:':.i:cujô va- .va
.

e ql}.e,' d�ntro do ,f�ndament�' em disposi-: cionalismo; a �ue� re- cerca de 10.000 c. v .. As no

meiro centro nas Améri- lor será desde um centa- projeto de orIgem do tlvoS regImentaIs e. conhecem o dIreIto a vas maquinas eobràsde

cas d� c<?mbate' à' enfer- vo a 'iHn 'd'ólàr':'_ deverao' Poder Executivo; .rees- constitu,cionais; h.ouve: uma :melhoria de venci- vem,�Ievar para a primei

midade animal sob um ser feitos o quanto an�es" truturando.?s venClm�n- por bem o sr. �reslden mentos, com os do Es- ra da� empresaß a força a

prisma continental de. Os pedidos' endereça- tos.da 'magIstratura, m-, te ,da Asse,mbl�Ia desa- tado � do povo de Santa 20,000 c. v .. Informações

ação. dos à, Administração Pos::: clwa se, tambem o au- tender os pedIdOS for- Catarma. de que dispomos' afir-

A febre aftosa, ameaça tal da ONU deverão fazer mento percentual de to- mulados pelos Deputa Em assim ,proceàendo mam que, em 0apivari

das maiores para a ln- acom�anhar-se -de uma do o funcionalismo ciyil dos OctaciUo Nascimen- dão uma demqnstração ha cerca de 11.000 .c. v.

dústria da criação do ga orderfi' de pagamento ban- e militar, ,salarios de to e Paulo Marques e de espirito público e de ciisponiveis .que podem

do, é enfermidade extre- cáÍ'.ia em" favor de «NiI- operarios, extra - nume- pelos lideres Oswaldo amor a Santa Oatarina, ser transI!litidos pela li

mamente contagiosa. Cau- ções Unidas». Nova lor-' rarios e inativos. � BlJ.lcão Viana, Braz pois o aumento aprova- uha Flonanopolis -.Jara-
sada: por um virus filtrá- que.

' É que procedendo a Joaquim Alves, Oassio do não encontrará, em guá. Portanto, m!llS do

vel, a.taca o gado de mais
'

x- ac,urado ,estUdO, ve,rilica- Medeiros· e Enory Tei- absoluto, recursos finan-, que
toda a produção da

dé 50 países, inflingindo NAÇOES UNIDAS, ram que o aumento, tal xeira Pinto, bem como ceiros nos cofres esta- Empresul....

'prejuizos incalculáveis aos, N. Y. ...: Trinta governos qual fora aprovado, pelos Deputados Oswal- duais para seu paga A. S..
- �uaramUlm. Para

fornecimentos de carne e ratificaram ou aceitaram a.carretaria para Ofil co- -mento.
'

\ ter dIreIto ao descanço

leite. Medidas de contrôle a COllvenção das Nações fres pflbli?os um onus E e�ta respo_nsabilida- remunerado O opel ârio

ou extinção da febre afro- Unidas de Prevenção e de malS de CrS . . .
de nao poderIam assu dever� trabalhar 48 ho-

sa têm 'que ser interna- Punição' (lO Crime do I 60.000.000,00, ,sem' que. Fel-Jea-o SOl,1e,a
mir em' s�con�iencia. ras por semana, exep-

cionais pélra que sejam Genocídio _ a extermi- fosse dado o recurso J
O funCIonalIsmo e o tua.dos casos de força

eficip.ntes. naçãQ em massa de 'um flnan"ceiro para �obrir povo que julguem. m!llor." "

O Centro ficaLt' locali grupo ou de um povo, tal despesa, ASSIm, o O feil·ão de sOJ·a" con- / FI
.

ó .•
J. F. - Jarauuá. Fara ob-

,

'
_

"

-,

-x- nobre Deputado Octaci- �rlan ,polIs, 29 de ter. as sement.es que de-
zado em Sao nto, no tem cerca de quinze ve- S t b d 1951
Estado do Rio, perto dél ASSAM _ O Conse; lio Nascimento, visando zes mais proteina que

e em ro e . sela d.everá mscrever-se

Universidade Rural. lho Canadense de Re: � interesse do funcio.na- o queijo e as ervilhas; Osvaldo Bulcão Viana - UDN e pedI-llls no Depàrt�-
-x- construção doüu quinhen- lIsmo e do Estado, ela- dUlls vezes mais protei- Braz Joaquim Alves PTB men�l). Agro - pecuáriO

A 6 de Novembro, será ,tos dólares canadenses I naH que a carne e o OclaciliiJ Nascimenlo - PIB MUl1lclpal.

instalada em Paris, a ao Oolégio Médico de • ptHXt'; tl'es vezes mais Cassio Medeiros - PRP ------------

sexta reunião da Assem- Dibrurghar, desta cidade, empregada j)elo Colégio pl'oteina que ovos ou fa- Enory leixeira Pinlo - PSP. Representante no Brasil

bléia ueral das Nações que foi devaslada por um na aquisição de publica uilha de trigo; onze ve- do 'Flbl (Fundo interna-

U,nidas. As sessões terão terremoto no ano passa ções médicas. zes maiS proteina .qut-l ,o

'COnlrl'hUloCiO dO 8r�sl·1
cional de Socorro à In-

lugar no Pal!ais de do. -x-,
' le·te; uma vez maIs oleo U U U U fância, das. Nações 'Uni-

Chai1lot, especialmente A importância, que será PARIS' - De 3 a 12 quI' a camp; duas vezes das), a quantia de, "Cr$

preparado para e�se fim. entregue em Oupões de de Outubro a UN�SCO mais oleo que os CiVOS; O Ministro da Pazenda 1'.600,000.00, importância
, -x- Livros da Organização realizará em, São Paulo, ell1(�O v!;,zps mais

'

oleo autorizou o Banco do correspondente à �on-
NOVA IORQUE - Os das Nações Unidas para Brasil, uma reunião sobre II q

e o leitt', ou peixe e Br�s.il a depositar' em: .iribuição do �rasil em

primei: os' selos postais a Educdção, ciênCia e Fomento de Bibliotecas df'Z vezes mais oleo que conta especial, à ordem favor do" referIdo orga-

das Nações Unidas serão cultura (UNESCO), será Públicas.
,

j rI LI inha de, trigo. ,da Sra. Gertrude Lutz, pismo 4a ONU.

Defendendo Santa

CAIXA POSTAL, 19
Gerente: PAULINO PEDiU Illlj.} ésso na

- Admlllistração: Rua Marechal D80"oro da FOlll<êea. Í:.i6
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Câmara'Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 18-9-1951

A.' s fF I L I S.PARA FERIDAS,
,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O CoE I R A 5,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC ..

t UMA DOENÇA ORAVlss.Mf
MU'T,p PERIGOSA PARA A FA.
MiL'A E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DtsSE GRA'NOEFLAGELO

.

USE o

Aos dezoito días do mês de setembro de um mil
novecenros e crncoenta e um pelas sete horas, na

sala do Forum, no edificio da Prefeitura Municipal
de Ieragué do Sul, reunldos oe vereadores: Ney
Franco, Mário Nicolini, Adolfo A. Emmendoerfer.
Frederico Curt Alberto Vasel, Otaviano Tissi, Walter
Iark, Herbert Schneider, Kurt Herbert Hilbrecht, Al
vim Seidel e Artur Oscar Meister. Depois de consta
tada a presença de número legal, ordenou o sr. Pre
sidente ao sr. Secretário que procedesse à Leitura
da Ata da Sessão anterior. Depois de lida e posta
em discussão, pediu e obteve a palavra o sr. Seidel,
requerendo a seguinte emenda:- que constasse em
era que as indicações referenres ao: aumento do fun
cionalismo municipal, Caminho do Morro em Coru
pá, e Considera o mandato de vereador cargo ho
norário, são de sua autoria. Sendo a seguir a ata
aprovada com a emenda solicitada, pelo que passou
a ser bsstnade pela Mesa. Passando-se ao expedlen
te foram lidos: um telegrama do Rio, dois t legrarnes
'de Fpolis.; Of. expedido nr. 220/51; ofs. ·recebidos
nrs, 425 e 436/51; o parecer da .Cornlssão de Finan
ças referente ao balancete do mes de junho que pos
to em votação e discussão foi aprovado; uma bro
chura da Prefeitura Municipal de lolnville, classifi
cando Leis e decretos do ano de 1950; uma brochu
ra da Assembléia Legíslenva trazendo um Relatório
do Dep, Elpidio Barbosa. Livre a palavra solicitou
e obteve-a o vereador A. Seidel que. requereu fosse
inscrito em ata um voto de pezar e cientificado a (6)--------=�--.....;-------�
Câmara Municipal de Campinas, pelo trágico acon- l"f-:;���:;::(AçÄ��::-:;::��:;:-llfftecimento ocorrido no Cine Teatro Rink, daquela lo-
calidade. Foi aprovado. A seguir passou-se a Ordem li �&VAR Iç ""

IIdo Dia. Foi lido o parecer da Comissão' de Finan
If .Avi:6e. diariamente para o Norte e Sul do pale Ifças referente a indicação do sr, Seidel: aumento de Á30% ao funcionalismo Municipal. ::>osto o parecer II S ps. 4as• e 6,as. sábados t! domin- li

d II Para o Norte gos, com avião de LINHA. IIem iscussão foi o mesmo aprovado por maioria de
As zas, e sas. CGm aviäc MIXTOvotos e em consequencia rejeitada a indicação. A li liseguir pessou-se a discussão do parecer do Comis -

'f Para o Sul Ás ,as. e sábados, com avião de LINHA
Ifsão de Finanças que refere-se ao Caminho do Mor-

li
Ás 2as. e yas, feil as com avião MIXTO

IIro em Corupá. Posto em" discussão peJiu e obteve E S C A L AS'- '

�a palavra o sr. Seidel que em poucas palavras lus- � Porto A!t'gre, Lajes. Florianópolis, Itajaí, joinvilé, (6)
tlfícou sua indicação: Em votação foi aprovado o II Paranaguá, São Paulo, Rio de Irn-iro e tudo o in- II
parecer o que motívou.e rejeição da indicação. Foi fi terior do Rio Grand" do, Sul Itporém, aprovado um requerimento do mesmo verea- II IIdor de se oflclar ao er. Prefeito, tomar providencias, fi

NOT <\:- A�en!es da. "K.L.M." ., Cia. Real Ho-
fiasslrn que posslvel fosse, referenre ao Caminho do landeza de Aviação. Fornece-se bilhete- para qual-

\

Morro em Corupá. Passou-se a seguir a discussão fi quer Cidade da Europa. fi
'do parecer da Comissão de Finanças referentp., a in-I fi'

Venda de pa�sage� com o sr. E�an�el Porto Machado, fi
dicação do sr, Seidel que considere o mandato ce n Rua Cd. Procópio Gorries de Oliveira nrs, 228 a 234 IIvereador cargo honorário. Posto em discussão o n

m Jaraguá do "Sul.' fiparecer que é pela rejeição da indicação, tomou da @--------:(6)==--------(6)
palavra o sr Seidel, mentfeerendo-se centra o pare-

-------- --------

cer. Posto em votação foi o parecer aprovado por
maioria de votos.'A seguir passou se a discussão da
Receita Orçamentária e respectivas emendas apre
sentadas. Emenda

.

nr. 1, destece de uma verba um
auxilio para a construção de um senarórlo para tu
berculosos. Lidos e discutidos emenda e parecer, Io
ram am.bos aprovados Emenda nr. 2, que 'trata de
Um erro de multiplicação no Orçamento. Lido e dis·
cutido, parecer e emenda foram tambem aprovados.

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
..6Mf:RAS FORMAS. TAIS COMO:

-REUMATISMO
E,8CR Ó F.U LA'S
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú"'LCERAS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

OONSELHO REGIONAL DE ENGENHA
RIA E ARQUITETURA DA OITAVA ,REG.
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II Nas suas compras li
ii prefira sempre li
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Pelo presente torno público que o SQr. ALCE
BIADES ABELARDO VERBINNEN requereu' a esre
Conselho registro a titulo precário. c0!TIo'CONSTRU
TOR, para o Municipio de JARAGUA DO SUL, no
Estado de Santa Catarina, de acordo com o pará
grafo único do Artigo 50 �o Decreto número 23.569,
de 11 de dezembro de 19M.

Ficam, pois, convidados os proflsstonels Inreres
sedes, devidamente registrados neste Conselho, a, se
pronunciarem a respeito, para o que lhes é facultado
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
do presente Edital.

Porto

'1 ELIXIR .lJE NOGUEIRA"
CONHECIDO HF. 7. ANOS
Vf:NDE·SE EM TÔD'" PART!!.

Editar de primeira Praça
o Doutor João Marcondes de Mattos., Juiz de

Direito dd Comarca de Jaré!guá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, ne forma da Lei, etc•..

FAZ SABER a todos os que o presente edital;
de primeira praça, com- o prazo de vínre dies, virem;
ou dele conhecimento tiverem ou' Interesser possa,
que, findo esse prazo, ha de ser arrematado por
quem rnals dér e maior lance oferecer, em frente ás
portas do Edifício do Forum, no dle 27 do mez de
outubro vindouro, as 1 t horas. o lmovel penhorado
a Luiz Buzzi, nos euros da ação executiva que lhe
move Luiz Viviani, abaixo descrlrninedost-

1.) - Um terreno no logar Braço do Norte,
distrito de Massaranduba, municipio de Guaramirim,
desta comarca, partz do .Iore n. 32, com a área de
21 LOOO ms2. confrontando ao, 110rt� com terras de
Arrisio Baruffi, Wanda Eccel e Germano Maiochi, ao
SuJ com ditas de Ioaquím Dalcastegue, ao Leste
com terras da Linha Patrimonio ao Oeste com a Es
trada Pública, registrado no livro 3-F cl fls. 183, sob
n. 13.117, em data de 23 de julho de 1951, do Ofi
ciaI do Registro Geral desta comarca, avaliado em

Cr$ 75.000,00.-
.

Cujo imovel constante do euro de avel'ação e

euro depenhora da referida açãu executiva. em que é
exequente Luiz Vlvlanl e executado Luiz ßuzzt, será
levado em hasta publica de . venda e arrematação em

primeira praça, pelo preço da avaliação, isto é, Cri
75.000.00 (setenta e cinco mil cruzeiros). Assim será
o referido imovel arremafado por quem màis dér e

maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima

mencionados, podendo o mesmo ser examinado, por
quem tnteresse tiver, em o local onde se acha situa
do, no distrito de Massaranduba.- E para que ehe
gue a noticia a publico, e conhecírnenro de todos se

passou o presente edital que será afixado as portas
do Iorum, no lugar de costume e publicado pelo jor
nal local "Correio do Povo.- Dado e passado nesta
cidade de Iereguä do ôul, aos' �inte nove dias -?o
mez de Setembro do ano de mil novecentos e cm

coenta e um.- Eu,: Ney Franco, escrivdo, o subscre
vi.- (a) JoãQ Marcondes de Mdttos.- Juiz de Direito
da Comarca. "Está conforme o original, dou fé.-

Jaraguá do Sul, 29 de Setembro de 1951.
'

.

O Escrivão - NEY FRANCO

Alegre, 14 de Setembro de 1951,

Eng. WALTER BOEHL
Presidente

NA FALTA DE
APPETITE

Emenda nr. 3, que concede aumento de gratifica
ção ao inspetor escolar. Foi lida a emenda e o pa
recer, Posto em discussão tomou da palavra o sr.

Seidel, solicitando informações que lh'e 'foram escla
recidas pelo sr Presidente. Com a palavrao vereador
Schneider, manifestou'�e inteiritmente contra referida
gratificação. A, seguir, com a palavra o vereador
Tissi deu ligeiras explic�ções justificando a emenda.

Trocam'se apartes. Posto em votação foi aprovado
por maioria de votos. Emenda � parecer que refere
se a Ave_nida Getulio Vargas em Corupá Depois de
lidos e discutidos foram aprovàdos. Emenda: Au
m'ento da funcionária da Câmara Municipal. Lido o

parecer e a emenda, foi aprovado o parecer. Final
mente, foi lido e posto em discussão, o parecer da
Comissão de Finanças, referente a Receita Orça-
mentária de 1952. Foi este um ponto bastante dis- --------.------------

cutido, falando diversos vereadores. Posto em vota
Ção foi aprovado: o parecer por maioria de votos e
a Receita Orçamentária em ta. discussão. Nada mais
havendo a tratar, foi designada para a próxima ses·
são o dia 25 de Setembro, na hora de costume, com
a seguinte Ordem do Dia: 2a. discussão da Receita
,Orçamentária; 1a. discussão do projeto lei que «Au
toriza lavratura de contrato com o acordo florestal.

.

.-

Findo o qu.e, foi encerrada a sessão na qual faltou
o vereador Willy Germano Gessprer.

(ass.) NEY FRANCO
MARIO 'NICOLINI

Ata da Reunião Ordinária <iH 25-9-1951

Magr.esa
Cançaço
PeUidez
Fr�queza

É indi.pensayel
o uso do

CASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DE "OINVILE

,Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua filial desta, cidade, agradecendo

I:a preferência que sempre lhe foi d a d a e

continuando a disposição de sua amavel fre
guesia em JoinviUe, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

,

IOeOLINO
DE ORH

.rERlel
em discussão, foi a mesma aprovada, sem emenda, Tintas para Pinturas de Oasas, Móveis,
pelo que foi assinada pela Mesa. Em segu�da pas- Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.-
sou-se ao Expediente que constou de: um jornal «O Tintas a Oleo,. e em PÓ, Alvaiade, Gesso, �Estado», vindo de Fpolis; of. nr. 442/51, encami- Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água i�
nhando o projeto lei que «Altera dispositivos do Có- Raz, Anelinà para tingir Tecidos de Sêdas �digo Tributário� Foi o referido projeto encdminhado _ Lã e Algodão, Cera e pleo para soalho, I:a Comissão de Finançds e Orçamentos. Livre- a pa- Massa para janela.

.

lavra solicitou e obteve-a o vereador A. Seidel, pe-
dindo uma cópia do parecer dado pela Comissão, MA T R I Z:

Ireferente sua' indicação: «Considera o mélndato de IIUA DO PRINCIPI, 880, - J O I N' V I L E
vereador cdrgo honorário» e solicitou informações Uder do Comé�clo de Tintasreferente a campdnha em pról da Fundação Laurea-
no. Passando'se a Ordem do Dia, discutiu-se, o pro- ·�!g.lg./g.lI4IJII_ImIlllllll�I:;:J·II'iIIIIIIIllII',glllJllll�ljIJijllllllll�ljIJII.Wjeto-Iei: Receita Orçdmentária pélr� 1952.' Posto em !m
2a. discussão foi· o mesmo aprovado. Foi podo ve

reador sr Tissi, pedida dispensa da ida. deste pro
jeto 'a Comissão de Redação, sendo deferido o pe
dido. Nada mai5 havendo a tratar foi organisada a

Ordem do Dia, para a próxima sessão, dia 2 de
Outubro: la. 'discussão do Projeto de lei que «Auto·
riza Lavratura de contrato com o acordo. Florestal;
la. discussão do projeto-lei que «Altera o Código
Tributário». Findo o que foi encerrada a sessão, na

qual faltou o Ivereador sr. Willy Germano Gessner.

(ass.) NEY FRANCO
MA�IO NICOLINI

f=�::�S:'��!�!=M��!�O�J:�"l
Operações - Doenças de Senhoras - ��Cllmca Geral· - Parto sem Dör HAlta Cirurgia com Aparelho de' Anestesia Gasosa

Hg Consultório e Residência: Ei
ii Jaraguá do Sul - Rua BenJ'amin Constant ii
ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza

, H
\�::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:1:::::::::::::::::::::::::::::J)

\os vinte e cinco dias do mês de Setembro de
um mil novecentos e cincoenta e um, p�las sete ho·
ras, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Mu·
nicipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereddores:
Arlur Oscar Meister, Alvim Seid�l, Kurt Hilbrecht,
Herbert Schneider, Walter Jark, Otaviano Tissi, Fre·
derico C. A. Vasel, Adolfo Emmendõerfer, Mário Ni
colini e Ney Franco. Sob a presidencia deste último,
tendö sido constatada a presença de número legal,
foi aberta a sessão e procedida a leitura .da ata \ da
última reunião, 4e 18 de Setembro de 1951. Posto

,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na praça de
uma aldeia do

Öra vejam só! O aper- de todos os matizes Estado de Vera
feiçoamento da ciência deixaram de pertencer cruz, no México,

/ médica, taznos voltar ao campo poético para a enfermeira di
os olhos para a distân- serem fontes de ínspí- namarquesa Ma
cia que nos separa dos ração e estudo àqueles rit Schultz (sen
bons tempos, em que os que se dedicam á con- tada à direita)
poetas de bastas cabe- servação

.

da espécie inicia uma ses

leiras e de fisionomia humana. A súbita mu- são de vacinação
sonhadora, cantavam em dança e o interesse de- contra a tuber
choradas quadras, a be- susado pelo melindroso' culose, assistida
leza envolvente e mís- orgão parece querer pela

.

enfermeira
teriosa de sua amada. evocar o velho ditado Antometa Monta
Hoje, tudo desenvolveu- de "que não há bem na e o médico'
se espantosamente, ehe- que sempre dure, nem G ó In es N i e t o

gando mesmo a efetar mal que nunca se aca- (sentado atrás),
o cantinho sagrado dos be". Foi queimando pes- ambos mexiea-

que se entregam, de tanas que se desfez o nos.

corpo e alma, aos deva': encanto secular, e ago
neios sobre o amor. E ra os olhos aparecem Até agora, mais
os moços da éra atômi- reduzido a simples e ., de 37 milhões de
ca, mesmo no período pura expressão de ör- crianças, em 22
agúdo de seu romance, gão de visão. Nada mais países diferentes,
o período que faz pegar existe de lírico, de poé- foram examinadas no curso da campanha mundial da ONU de combate à
fogo em todos quantos tico e de, MIo. Tudo foi tuberculose, Calcula-se que, desde o fim da guerra, pelo' menos 17 mi
passem por perto, não desvenaado. E avançan- lhões foram vaci-nadas com BeG, (Bacillus Calmette Guariu). (-;TOTO eNU)
mais derramarão nas do campo a dentro' da __ .,_._ _

costas de sua mais ca- medicina, percebe, se
prichada fotograíla, as que os clínicos os utílí
palavras melosas de ad- zam para as funções
,fuiraçio, o desabafo de maís elevadas do que
,bill colóquio admiravel. se supunha realmente,
Os olhos, de um módo 'revelando a cada pro
particular têm- desempe- Iíssíonal, de momento, o

nhado um papel desta- drama que se desenvol
cado nessa fase áurea ve nas profundesas do
que é um sonho mara- nosso ainda desconheci
vilhoso, sem nunca maís do corpo. Segredos e

.aeabar, E assim, acom- maís segredos ! são re

panhando a marcha do velados, prometendo um

tempo, a'mocidade do diagnóstico maís seguro
presente, por circuns- sôbre os males, os dís
tâneías värías, terá que túrbios e suas causas,

elevar para um plano Quanto tempo a maís
superíor e diferente, a

I
não consumíräo as vai

forma de vêr e sentir dosas senhorinhas dian
a sua eleita. 'A aproxí- te do indispensável es

maçã� entre os namo-! pelho, pois, 1;l1ém da .'be·
rados, ao envez de o'cor- leza, o ponto alto de. sua
rer num ambiente enca- formo�ra, terão de ob- , Ele, prasiléiro, soltei-

lorado e em meio de servar mais esse detalhe Ed ital, de Citação p._ .

o i b i ç ã o ró, lavrador, domiciliado

suspiros significativos, oientifico, Seria bom di· O Doutor João. Marcondes de Maflos, JUIZ de e redidente neste distri-
. fai' se-á, por certo, de 'I zer, apesar de tudo, que direito da comarca de Jaraguá do Sul, ESlado de Pr OI bo terminantemell- to, em Rio da Luz, filho
modo calculado, figu- "isto não impede que Santa Catarina. Brasil na forma da Lei, elc.. I,,' , Plltrada dA animais de Ricardo Reinert e de

raildo em primeiro pla- dois sêres que contem- FAZ SABER aos que o presenle edilal de ci pm millha proprierlade. Alwina, Rahn.
no o ôlbo clínico para pIam os olhoS· um do tação, com o prazô de Irinta dias. virem, ou dele Nã, I IlHl , ..sponsabeliso Ela, brasileira, s()lt�i

depois ceder ao roman- outro continuem se re- noticia tiverem que por parte de José Antonio Pas p lo que\ possa aconte- ra, lavradora� domici

ce pleno e cor de rosa. velando mútuamente os serino me foi dirigida a' petição do tepr abaixo:· Ct'r.· liada e residente neste

Foi o progresso da me- seus segredos mais inti- "Exmo. Snr. Dr", Juiz qe direito da comarca de Jara-: Ribpil ão 0acilda 19/9/51. distrito. em Rio da Luz,
dicina que acaba de, mos' ,.extravassando em guá do Sul. Diz José Antonio Passerinoj brasileiro, i filha de Frederico Pisks

desfechar o terrivel gol- lindas palavras o seu casado, proprietário, residente e domiciliado em Join Roberto Millnitz Junior e de Gertrudes

pe contra aqueles q-ue amor que no f.inal das ,viIIe, neste Estado. por seu bastante procurador, o Glassenapp Pitlke.

éncoiltram nos olhoS do contas� �ontinua' sendo advogado infra a�sinado, que é credor de AFFONSO��

�ent� qu�erid..?, mil fôrmas unia das �ais sublimes I OESSNE�, brasileiro, casado; comerciante, r�sidenle Cure seu� males e poupe seu Edital n. 3.059 de 2-10-51.

de IDsplra��ao e enlevo. fazes, da Vida. ' em Corupa, nesta comarca" presentemente em lugar bom dinheiro comprando aa Hellmuth Strutz e

A esta altura. os' olhos incerto e não sabido, da importancia de Cr$..... FAMA (IA NtVA
.

WaHr Hornburg
,

6.000,Oa (Seis mil cruzeiros) representaöo,pela inclusa Ele,. brasileiro, soltei-'

i :;:.

Yoi)'��-Ii)oo-�"--'_"'''''''<!W�...reJ'''''''''Q)--�-'.'
'. nota provissoria, vencida e não paga. No caso sub- de ROBERTO TIl BOIST. ro, lavrador, domiciliado

,.

A IR IL' I·
. Judice, trata-se de uma nota prOinissori? resistid'a de

"que dispõe 1ie-C1aior sortimen- e residente em Rio do
lr � � �.' JMf. .' 'todas as formalidades legais,. e é porta.ntp um titulo to na'praça'e oferece seus art! Testo, filho de Guilher-
\LJ .8l U1.8l .1Vlt· ..

�
autonomo com força de e�crltura publica, que traz gos à preços vantajosos. me Strutz e de Annll

. 'AS B TECIDOS FINOS
.'

. ,consigo proprio a' prova da importância, da divida Rua Mal. Deodor,o 3 _ Jarag'ua Zumach. ,

o PARAISO DAS SED
(rev. de direito V. XXXLI 178). Requer, portantanto a Ela, brasileira. soltei-

. NAO SE .ESQU�Ç�. peti.cionario t!,sando do direito que lhe confere'o ar-��� ra, 'domiciliada e resi.
�m Sed�s e TeCidos FInOS encontrará

� tigo' 298 n. XH do codígo c,itado, que fornada por· dente neste distrito, em
o maIOr SortImento na CASA MARLY. Q termo a afirmativa que ora renova de que o devedoL" {{:::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� Rio da Luz, filha de AI-

- Rua Mal. Deodor.o N°.·6rJ7

:-:j
se encontra em lugar incerto e não sabido, 8eja ex- ii Tome o saboroso !! berto Hornburg e dE' A-

Padrões e�clusivos . Estamparia

.mo- pe.
dido ed.ital de citação do. executado, para que pa- !.!. 'e A f Er. B.l,U E R :1::1: na Besecke Hornburg.

derna e variadíssima - Sedas· Lisas de. to-. Ilue no prazo de vinte e quatro horas (24)' amen:"
.

dos os preços. cion,ada quantia de Cr$ 6.000,00 (seis mil cru7.eiros) ii :i E para que chegue ao co·

d h· d d d li ii nhecimenlo de' todos, mandei
��ID-._:��� �u���ieeb��r� �����;aeso�n����oâe :e: e��:aef�t�:' lL::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::.-::::::# passar o p�esente t'dital que

da em fanfos bens quantos bastem para o pagamp.n-· será publicado pela impren�
to do princi.pal, ,juros, :custas etc. expedindo-se na sa e em cartório onde será

forma da lei o. necessario mandado e uma vez reali. FRACOS E ANÊMrco.:> I afixado dU! ante 15 dias .. Si

sada a penhora e intimado o devedor, para contes- Tomem: alguem soub�r de algum im-

tar a ação, prossiga se ate final pena de revelia. VINHO CREOSOTADO peàimento acuse-o para os

Dando.se i2 pre�ente o valor de Cr$ 6.000.00 para os
. : S I L V E I R A • • tins legai!. ..

efeitos fiscais. Nestes Termos P. deferimento. Assi- Impregado .. 'Wte ..: IRENE PEDRI GUNTHER

nado) Herdlio Alexandre da Luz-(Estav<!m coladas Tossa.
'

.

Oticial,

estampilhaS II::staduais devidamente inutilisadas) Jara- Reslri.doe
guá do Sul, 5 de setembro de t961.-("E não haven
do sido encontrado o devedor e tendo o snr. Oficial Ide Justiça. certificado que o mesmu se encontra em

lugar incérto e não sabido, pelo presente edital cito
o mencionado devedor AFFONSO OESSNER, por
todo o conteudo deste' e da inicial acima transcrita.

E, para que chegue a noticia a iodos, mandei expe·
dir o presente ditai que será afixado no lugar de
costume e publicado pela impren5a local. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e

oito dias do mez de setembro do ano de mil nove

centos e cincoenta e um.

Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. Assina

do) João Marcondes de Mattos-Juiz de direito. Está
cosforme o original do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 28 de Setembro de 1951
O escrivão - NEY FRANCO

CORREIO DO POVO

CrônicaA da Semana
Eugênio Vilor SchmUcke I

A ONU enr

. i

Registro Civil
Irene P. Günther Oficial do

Registro Civil do r", Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarinà

Brasil.
Faz saber que comparece- .

ram no cartório exibindo os

locumentos exigidos pela lei
: afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 3.056 de 27-9-51.
Oscar Henrique Görisch e

'Olymene Julieta Ferreira

Ele, brasileiro, soltei
ro, protético, domicilia
do e residente em Blu
menau, filho de Henrique
Görisch e. de Paulina.

I Berkembrock.l'i':i':";�;::,:
.

.

Ela, b�a"s!leira, �o�t�i-'
"\ . ra, doméstica, domioilia-

,,{',:,):{f\{{';\{:::':,�, da e residente nesta cí-
dade,. á rua Freaidente
Epitàcio Pessôa, filha de
Julio Ferreira e de Pau
la Hay,

R I F A
Edital n. 3.057 de 27-9'51.
Hilario Baratto e

. ..

Ingeruth Mahnke

Ele,' brasileiro, soltei
ro, comerciario, domici
liado e residente nesta
cidade, á rua Domingos
da Nova, filho de Ole
mente Baratto e de Ro-
sinha Leitholdt 'Baratte.
Ela, brasileira, . soltei

ra, doméstica. domicilia
da e residente nesta ci
dade, á rua Mal. Deono-

,.

ro da Fonseca, filha de
Leopoldo Mahnke e de
Felicita Mahnke,

i

o sr. Wenceslau Kauzler, residente em Estrada' f· ih. .ie d er, comunica
a todos o resultado da rifa por ele vendida e sorteada em 22 de Setembro
do corrente ano.

t. premio n. 219 pertencente a Loni Vogel-Itapocusinho .

2. « :t 144 » >, Artur Gene, osö-Itapocusiuho
3.

.

c «81 » » Francisco Rists. Estrada Schroeder
·4. c lt 264' » » Alfredo Lei tz ke - «. «

5. c � 309 » >� Orto Brarh P,racinho
,

6. « � 72 (( » Marco, B w'r19r·Join\ :11,
7. .» � l47 ). «Aldo Kan7Jt-,,"Est.I;-\« ·";:-.J(Llf
8., » � 4:45 « « 1,'1 [;0 II '.l�, ,,_... « ,(

,

9. « � 868 « « Ipor( I.. Fr'jedem _; á JI) Sul
10. . «( «136, » «K.ii' '\11- « «

11. « « 449 » »Er;e,)' I, hr:f>r i ,;!Jr'oeder
12. « «371 » « Pa u 10 !,� (I uz le-" «

13. « »52-2 « c Alexant b Ava uci I. .usinho
14. :t «�13. « « Adolfo \\"IZ F·t, reLo --oh roeds r
15.' « «5'59., « « HHlmlhb· G .e.tkc-Its pocueíuho
.16. « «489 « « Lourenço Ka'l.d':lr-Estra1a Schroeder

"

EditFlI n. 3.058, de.27-9-51.
Gerhard .Heinert e

Leona Piske

DESPACHANTE ADUANEIRO
SÄO FRANCISCO DO SUL . Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. c8RANCO� - Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e por �abotag�m,
-

exportação para o ex.terior e dentro do pSIS, tran�Jto,.
reembarque e reexportação, bem como todos os servlÇ')s

junto á alfândega de São francisco. do Sul. são execu�a
dos com pontualidade e presteza, dIspondo para este fim

de uma organização perfeita 'com escritório e técnkos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e DOS ttapriches dl: embarque da Ponta

da L ruz bem !lomo armazem para depósito' de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias, para o exterior do Brasil e

Localidades Brasileiras

Despachante lias principais firmas do Estado •

\ , do, ,"stados Vizinhos.

Bronquit..
Escrofulos. Lampiões de Kerosene

e Gasolina M a r c a

"Sim Thome" acaba de
receber a CASA REAL.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GE'RADOR PE SAÚDE.

���&����
:::::::::::: .. U ., "S :'.:::':.::'.:�. �

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS �. Laranjeiras, P.ceguelros, Kakis.eiros, Maciei-

ras, Jaboticabeiras, ate. - Roseiras, Dablias.

ca-Jmélias, ConU.ras, Palmetras, etc., etc.

til Peçam CatáIQ90 nustrado - Leopoldo Seidel - Corupá

��� >JZ& 1j� >JZ&� "
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 7-10 1951

Edital de primeira Praça
v Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito de Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc...S. PAULO - Inumeras Iícíaís localizaram e ete-

fAZ SABER a todos oe que o presente editaldenuncias fOliam feitas tuaram 8 prisão no bairro
de primeira praça, com o prazo de vinte dias, viremR I O. - Vários projeto de lei, esten- por es.tabelecimen.tos dos MJeoinFos dOissespa ou dele conhecimento tiverem ou Interesser possa,iêt hezará dendo ás concordatas banearíos desta <;apltal nhóis uan ornaz agre-
que, findo esse prazo, ha de ser arrematado PC?rproje 019 C egaram

ti ' e de Santos em días da ga e Geraldo Pono Bur-
,à M d C� .3 SUS quem meís dér e maior lance oferecer, em frente asesa a amara preven vas e a -

semana passada ao titu- guera, a três meses ehe-
portas do Edificio do Forum, no dia 27 do mez dedos Deputados, sem pensivas as dísposi- lar da Delegacia de Fal- gados do e,xte�ior,lllttl1 outubro vindouro, as 11 horas, o imovel penhoradodiscursos de encami- ções da' Lei de Fa- sítícações e de Deirau- rogados, os dOIS confe�- a Luiz Buzzí, nos euros da ação' executiva que lhenhamento, Um deles, lencias relativas à dações em torno de der- saram amplamente o cn
move Luiz Viviani, abaixo descriminados:-d R I -

autori tí
-

d ob íga rame de dolares falsos me em torno da eíreula-
1.) _ Um terreno no 100'ar Braço do Norte,

e eso uçao, au ori- ex mçao as r -

em 'São Paulo. Imedíata-, cão de dólares falsos nes- '"M d C
-

Ob Y distrito de Massaranduba, municipio de Guaramirim,za a esa essa asa çoes, serva o sr.
mente aquela autoridade ta Capital e na praça, de ,

dV I
.

I I Y desta comarca, parta do lote n. 32, com a aree elegislativa a, entrar a OIS que pe a e- tomou as providencias Santos; em poder dos Ial-
211,000 ms2. confrontando ao norte com terras, deem entendimentos gíslação atual os fa- necessarias e tü investi- sarios a policia apreen- Arrisio Baruffi, Wanda Eccel e Germano Maiochi, aocom a direção do lidos se encontram gadores passaram a

tra-I
deu' 360 dolares.

Sul com ditas de Joaquim Dalcastegue, ao LesteB O do Brasil para em sítuaoão privile balhar no serviço de lo-
com terras der Linha Patrimonio ao Oeste com a Es

anc
't '

-

calízacão e apreenção Acredíta-se que Juane"
b

.

t
-

d
.

d I
-

Y Y trada Públloe, registrado no livro 3-F ci fls. 183, soa Impor açao 'e au- gia a, em re açao aos de dolares.Em virtude de Geraldo, sejam íntegran- n. 13.117, em data de 23 de julho de 1951, do Ofi-tom6veis para o uso -concordatarios, com denuncias obtidas, atra- tes de uma perigosa qua- cíel do Registro Geral desta comarca, avaliado emPessoal dos senhores à prescrição quinque- vés das atividades desen- drilha internacional que e. 6 O 00ha muí Ih d e-s 7 .0 O, .-representantes - nal e até mesmo a volvidas nessas ultimas a multo vem espa an o
Cujo imóvel constante do auro de avaliação e"um a cada", friza o novação de créditos. horas pa�a à descob�rta pelos divers.�s portos, e- euro depenhora da referida ação executiva, em que é

autor da proposíçäo. Dois projetos rela- da quadr�ha de f.alsarlOs, norme quantidade, de do-
exequente Luiz Viviani e executado Luiz Buzzi!, será

O d t d t· Tt f
na manha de hoje os po- lares. levado em hasta publica de venda e erremeteçao emepu I[i O .que IVOS a mui ares 0-

primeira praça, pelo preço da avaliação, isto é, CrIdesejar a importação ram apresentados pe- 75.000,00 (setenta e cinco mil, cruzeiros). Assim seráfará depósito previo los srs. Breno da Sil- Comité Jurídico do O.A.C.I. o referido imovel arrematado por quem mais dér eno Banco do Brasil, veira e Oscar Passos. maior lance oferecer," no dia, hora e lugar acimada importancia cor- O primeiro desej a O Dr. Themístocles, Por este motivo, o Dr. mencionados, podendo p mesmo ser examinado,. porrespondente á licença, assegurar o direito Cavalcanti, um dos Pro- 'I'nemístocles Cavalcanti, quem Interesse tiver, em o local onde se acha sítua-'t curadores da República, antes de embarcar, pas- do, no distrito de Mlissarandubll.- E pera que ehe-não podendo ser su- de promoção aos so- Diretor da Faculdade de sou a presidencia do gue a noticia a publico e conhecimento de todos seperíor a 3.000 dólares breviventes do "Ba' Ciências Econômicas e Conselho Nacional ao passou o presente edital que será afixado as portasO custo da cada caro hia", afundado dUo, Sociais �a Univer�idade Dr. Lopes Gonçalves, r 'do forum, no lugar de costume e publicado. pelo.Ior
ro. O sr, Rui de AI- rante a última, guer- do Brasil e Pr�sldente Vice-Presidente, que, no nal local "Correio do PovO.- Dado e passado nesta
meida justifica O pro- ra O segundo pre-

do Co�selho NaClona! da referido' Conselho, é o cidade de Iaregué do Sul, aos vinte nove dias do.' .
'

"
, Organísação de Entída- Delegado da A�B.I. mez, de Setembro do ano de 'mil novecentos e cín-[eto com a importa- tende que se esten- des Não-Governamentais coenra e um.- Eu, Ney Franco, escrlvêo, o subscre-ção de carros desti- dam aos componen- do Brasil, acha-sé pre- vi.- (a) Ioão Marcondes de Mattos.- Juiz de Direitonados aos oficiais do tes da Polícia Militar sentemente em Madrid, í1:::::::::::::::::"'::::::;::::;;::::::::::::::::::::::� da Comarca. "Está conforme o original, dou fé.-Exercito da Marinha de Pernambuco os participando da reunião ii Peça sempre II Jaraguá do Sul, 29 de Setemb!:9 de 1951. \

e da Ae;onauticà. direitos de promoQã? ��(�o(��g:�i�í:��� ::!! C' A F r 'BA UE R !! o Escri�ão),. ',NEY FRANCO
�enhum car�o po- �ssegurados ao� �I- Aviação Civil Interna· ii t li

Cloviol Herta Hornburgderla ser vendld'o an- btares' do ExerCIto ciona!), na qualidade de li! , H Registro Ele, brasileiro, solteiro,tes de dOI'S an'os" de que combateram' a Delegado do Brasil' " :...:.. _ _ -fI
I d d

.

'1' d
'

Irene' P. Günther Oticial do avra or, omlCl Ia o euso. l'evoluQão vermelha -

�egistro Civil do lO. Distrito re8id�}lte neste di8trito,O sr. Felix Valois de 35. Fábrica de Ferramentas Agrícolas da Comarc� laraguá do Sul, em Gâribaldí, filho' dede Araujo apresentou _ Estado de Santa Caf'arinà José TorineUi e de Pau-
DE PEDR.O H.�NGEL Brasil. lina Weinfurter Torinelli.

, Faz saber que comparece- Ela, brasileira, solteira,
Iram no cartório exibindo os doméstica, domiciliada e

documentos exigidos pela lei resid,ente neste distrito,
afim de se habilitarem i'ara em Garibaldi, filha de

casar-se: Paulina Hornburg.

Importação
para uso pessoal dos
representantes do povo

de automoveis Derrame
ialsas em

-..

.:::::::: ::::-.::::::==:::::::::::::::::=:::=:::�li::::::::::::::::::=::::::=:::':=::::::::=:::::::�::::::::::::::::::�:::::::::::::.=:::::::=:::=:::=. .S

li:!.: Empr.' Sul Brasileira de Eletrecidade S.A.' iI
:M:A�H.IZ:: JOINVILLE iiU

E!li Para a nóssa di!>tinta treguezia mantemos em estoque: ii:! Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa !!li rotação, Je 1 a 97 HP, pjlra 220/380 3/. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI- II
ii çÃO - Bomba .. para uso doméstico e tins indústriais: A.RTIGOS ELÉTRICOS gii

L STRES,'CASTIÇAIS LO- iiii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de U
li:: OS, 8de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de !ili uz e ·força de qualquer capacidade., liii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de ii,Ii;;;;õiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiiiõiiiiiõiiiõiiiii�õiiiiiiiõiiiõiiiiiiiõiiiõiiiiiiiõiii"_;õiiiiiiiõiiiiiõiii--.i: II instalação de Iuz ,e torça. ii \..

;:\!-::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::!::::::;:::::::::::::::::::;.-

,

À COlTlercial Ltda.
,Adv.ocacia - Contabilidade - Seguros
• Planos econômicos e contábeis de en

,tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de firis econômicos. '

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto 'de Renda.

• Fuzões, encampações e alterações so
ciais � Modificações de tipos jurídicos de so
ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,
eucampaçõeR, alterações emodificações sociais.

,

• Distratas
.

sociais - Gancelamênto de
firmas - Levantamento de balanços - Minutas Ipara os lançamentos relativos s liquidações.

• ,Perícias judici�is e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais em geral.

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - l1ôgo - Transportes - ,Acidente� Pes
soais e do Trabalho - Automóveis � Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Bua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- J,lBAGUA UO SUL -

.' �UL AMERICA
C'APITALIZACÃO,S/A,,

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA
DE CAPITALIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

de
t>.

rrotees.
Paulo

Estrada Jaraguà Esquerdo
JARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

Executa-se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas para uso de lavouras, como:
,Machados. Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualqner pe dido :Edital n. 3.060, de 3-10-51 :

Harry Kästner e
,0---- -

-, Paula Engelmann
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I Ele, brasileiro, solteiro,

LOMBRIGUEIRA MINANCORA ��!�:!th:!:��:::::�
Kästner e de Maria
Kästner.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente, neste distrito, Iá estrada ltapócú-Hansa,
filha de Walter Germano
Engelmann

'

e de Ida
Emma Augusta Behnke.

Edital n. 3.061, de 3-10-61.
Lino Torinelli e

", Vermitugo sua\'e e de pronto
eleito Dispensa purgante e dieta r

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a loua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios'
Compre hoje mesmo uma LOIlBRIGOElBA

IIIlfAlCOBA para o St'U tilhinho.
E um produto jas Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

/?:::::::::::::::::::::::::.:::::::::=:::-..-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i\•
..'

��!r.:::\\��I8',i�,@!@),�@Y'@)��ii TI» tTh � 1fRl\ TI» IE W IE 10) ii ���®!®��.���.��.��:
@lII r= J.( \UI � \UI lO) 11 � ==-=11 li I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados _

II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II (@ TODAS AS MOLÉSTIAS DO ßPßRnH� Hf8PIRHIÓHm �II
JARAGU,Á DO SUL - 'STA. OATARINA

II; Encontram alfvio irnediato corn G uso do �ii' Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii'·
I @).. combustível e acessórios. ..

I n C O m, p a p â v e

�
ii Lubrificação-carga de Baterias etc. !! (iS) ,

ii ii � ••

li CONSÔRTO -

':.".r�:� �A':.-;:::i�ÇÄO Da AUTO-

III P�ilOríll dl! nomeo Pl!lotl!nll! I� SERVIço RÁPIDO E GARANTIDO' 11 i1) o.PE!TO!,"-f;' n�l§ «?ON�E«?IDO NO llBRIt.Sl1L ��:::::.-:::".::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::}! ��®l®®i.®@4®�@.i.®@.i®����@l.® ,@.,G
,

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Setembro
HLS
KQG
TJR
BLB
XLS
YGT

1951

Os portadores dos
tHulos em vigôr que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, rtcebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 17,..
Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE, SOCIAL
lUA DA ALFANDEGA. 41-E5Q. QUITANDA

(Edlßclo Sulacap)

RIO DE JANEIRO

f'

_.�lj!ll�_>�'
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q DO�O�:!:!IM��nEi�����s. Juiz �d. Prefeitura MuniGi�allle Jara�uf no �ul ��o��� J�: !�o':!:�� M����u�dedireito da comarca de Iaragué do Sul, Estado de Direito' da Comarca de Ja,raguá do Sul, Estado de�anta Catarina, Brasil, ha forma da Lei, etc...
REQUER I ME.NTOS.· '.Dç·S�t\CH f\DOS Santa Ceierína, Brasil, na Forma' da Lei, Etc ...FAZ SABER aos' que o presente edital de cita-

Faz saber a todos oe que o presente edital deção, com o prazo de trinta dias virem, ou dele no- Justina Berfolí - Requer licença para estabe- primeira praça, com o prazo de _ vinte _ dias, ví-Iícia tiverem que pQr parte de José Antonio Passerl- leeer-so como marcador de frutas, Roland Janssen rem ou dele conhecimento tiverem ou Interesser posno me foi �irigid� 'â petição do teor ebelxo.. "Exmo - Requer licença para construir. um mausoleo..José sa, que, findo esse prazo, hão de ser arre�atado�Sr, Dr. Juiz de direito da comarca de Ieraguä do Leier- - Requer licença. para construir. casa de ma-. por quem mets dér e maior lance of�re�er, em fren!e,Sul.- Diz JOSE ANTONIO PASSERINO, brasileiro, deira. José Albus - Requer alvará de habíte-ss. ás portas do Edifício do Forum, no dla ;;"7 do mêscasado, residente e domiciliado nesta cidade, por seu Waldernar Liesember - Requer licença para cons- de outubro vindouro, as 10 horas, os bens penhorabastante procurador e advogado infra assinado, que truir um mausolêo. Despacho - Como requer. Inol- dos a Luiz ßuzzl, na ação executiva que lhe moveé credor de AFONSO GESSNER, brasileiro, casa- te Zeh - Requer licença para construir casa de Luiz Eccel, abaixo descriminados.
.'

'

\

,do, residente e domiciliado nesta. cidade, pela impor- construção mixta. Fulgencio Abelino • Requer bai-:- '10)":_ Dois 'terrenos no IQg�r. ß.raço do Nort�."'tancia de Cr$ 16.0QO,00 (dezesels mil cruzeiros) xa do imposto sobre Garapeira. Abel' da Luz.' no distrito de Masseranduba, mumcipio de Gu�raml,:,.como prova a inclusa Nota Promtssorla ja vencida e Requer licença para estabelecer-se com Barbearia. rim, desta comarca, sendo; uma parre do lote no30�não paga no vencimento; que, o devedor .não tem Despacho - Sim. Alvira Horst -, Requer baixa do com a área' de 2.000 rns2. a outra parre do .lore nO}qnerldo pagarlhe por meio amlgaveís e .que assim imposto s/estabelecimento comeI'eial. e Padaria. 28 com a área .de 56.300 m&2 .. conJroQta!1d.o ao Nort�;s�do quer promover centre o mesmo a competente Despacho - Oanoele-se. Ricardo' Zúmaeh - Requer corri terras de Luiz Giraldi, ao Sul com dltes de Jo;àção executiva de cobrança, autorízadn pelo artigo licença para estabelecer-se com Qfiuil}ca de �Mold�� sé Barrt, �o Leste com terras de-,B�r.tho�do .� �,H101:'�298,"do Codigo de Processo Civil; P�'lo que, Iunran duras. Despaoho> Espeça-se o alvara, Jose Volto,; ,do wledemann a ao Oest-e com dItas de Carl06.Bor.-:do, o qp�l:lmento .de divida liquida e certa, requer a Iini - Requer licença para construir . casa de..alve- ,genha e Querino Borrí, O primeiro 'edificadfXpcQm '�méllVa. Excia. .ee digne mandar expedir centre o supli naria. Despacho - Sim de acordo (to� a informa- cese de madeíra e um .rancho, regL�Jr9dos .no ;hv�o:çado. !J1�ndado executivo, para que o mesmo pague, ção. Ferdinando, Alfredo L�ngé -. R�qUer licença 3-:F, á fls. 183, sob ns, 1;:q17, em <tala de, 23 den..o".p.fà'ip· de vinte e quatro horas a lmportencla de- para construir casa de madeirá. :Aesp�,cho - Oou-; íulho de 195'1, do Oficial do, Registro geral de,stll��v.iQ�: j!lfo�, custas .çrecídas de 20%. sobre o ,(otal e cedo a licença. Edgar Maul - Requer Iicençá p.ara comerca, evelíado em Cr$ 32.000,00,- .' .

.
"

fjfyro de. QÄ�orQrios de advogado, e não o fazendo construir casa de alvenaria. Despacho - Concedo a
.

'

d
'.

de
'

e ,'h' Ir e autQo.orneis bens a penhora sob, pena de proceder-se a licença de acordo com as modificações constantes
d ,C�Josl' b,:n� �onsttn��J' 0ç:�t�ieb!tiV� �e� �q'�e lê,mesma nenbora, em tantos bens. quantos bestem ou do parecer da diretoria de obras. e eve la�qLo,. aB re el ru a a

t'a"do' Luiz .à�UZZ·'I' sera-o"(,
". .c .

'
.

. , ;.J f" d ddI' -exequente 'UIZ' ccer e execu I< U ,��:Fo n:�s:'o'!I�O: o� eJ:cci1:0'àt��anb�m ��.:o. ��� Diret�ria d,o D.E,E A.S. da Prefeitura MunIcipal levädos em liást� publi�'a 'de ve"nda � �!r�n:tataç�o em�'lllheÍ'Psi' a penhora rec::tr,em ben's"imoveis contes- de Jaragua:d.) Sul, 27.de Setembro.de 1951.· prjme.i�a praça,.pelo preç<? dá aya�laçao, r$�o e,C�$.'f.'� ,I,
-

'" .' .

.'

32 AUO 00 (trinta ,e dois mIl cruzeIros). A�slm ser;aOltélndo querendo fi açao dentro do prazo leg<Jl, acom- .

OCTAC1LIO P'. RAMOS _.V ".' -,
.. '1':.' • 'd;.

"'" ." '.'", -'. I

d
.

b
'

,"

. os referIdos bens arrematados por quem. "maIS erpanhando todos QS a(�s ate fmal s�I;Ilenç(l,}u Q;-s.o Diretor do Dep' do ExpedIente , '. I c oferecer 'DO dl'a ho' I'a. oe' liW4ar ácima'
'

.

r, D d I l...Ie ' " , 'e maIor an e . '), "'õ .'
as penas oe reV�I!é;I.. an o-se a prese� Le -o va �F II<' •

>, .

d podendo os mesmos seréfrr."�:Xatninados'Cr$ 16.000,OU para efeitos fiscais. N.estes termos., P. .

- ,me�clona <!5; .

tiver em o loca', ónG'e 'se achamdefe�im�n'to Jar��uá .do S4f" 24 Je agosto d.�" .f951�. .' "�, _'
,

'
,

A �������m �� er����itQ d�. M�ssarandubá. Para que':(össmado) !iercl�I().Alex�r.dre �éI Luz (es!av�� ,cola-, Edllal de Cdaçao .de Reu. usente
'che ue � notícia ao conhecimento de to<tos s� pas.,.....

das estamPII�s eSUlduéll& devl�a��n.t�" IDutlhsadas) ,"
. .,.'

g ,

d' J r' fixado a's ,I?orias do"E .não bav.endo si,do., ßncph,!I!é;ldC,.o ,.devedo.r, e, �eßdo, O Doutor João' Marcondes, de Mattos, JUIZ de DIrei",: sou o presente e I�a ���ms:: :ublicddo·" élo Joró�l'o ßÍ1I:· Oficial ,de J��tiça"c�rt�f�cé1do ,�l:.1e o> fl1esmo se j to da. Comarc� de' Jaragua, do, �ul; �sta�o de S�nta; F�ru�: n;r��:a�o�P�vo». DlId 'e passado�öesra tida:'"enco��ra ,�J!1 Jugar .Iß�erto � nao sab1�0 p,�lo pre�en- Catat:tna, �r.as!l! l_1a form� d� 'leI �,tc ..
: .,: ;' j �oec�e �'ragu6 do Sul, aoS vj�t-e nove di�s: dô' mez.SteNej�al CloO � menclOoa,ddo �ßvedor .�FC?��� ,G�S->< " Faz saber a quem in'f,eressat: .pos§� ou 9. coube- de Setem,pro do ano. de mil novecentos e ci�quenta.c .por. to""o o conteu o e�t� e.. � !nlCla ,aCIma

cimento' deste tiverem que. pel<? ,�outor Promotúr e um.... Eu, Ney Franco, ,escriv�o, o ,subscreVI.• (li).tl1a�cr;;lfa. E,. para, que c�eg:ue a ,notl.cléld de tod��� Púbijco da' �Comarca �e: fo�. dir�gid�, a '

. .p�tição d? João Marcondes, de' ,Mat�ós .. _. Juiz de Dire!to da_ co�_andel expedIr o pr�sente que sera !'Ifixa o e �u. I
teor seguinte: _ Ext'no.'. Snr. '"I;)r. JUI� .'�e .Jh- mat\:a. ,,�stá coufofOle o orlgJ[�aJ;l dq que. âo� f�.- ,

cado na (<,>rma d�Jel-.Da?o e pa��ad?.,nesta CIdade reito da cotÍiarca de Ja'ra'üá,.,dQ ..:Sul<,�,.O:.p'romqtor, , .
'

,

I .r,',.. c ,','.' ,.

\
de J�r,,!g�a 'do. ,Su�,,: aG� vl�re � oll� dIas' �o mez d-e.

Público desta' comarca, n� d'esem�nho: oe su�s', .at:ri _
.

Jiuagua �OL Sul, 29 de seteJT,lb� de ,1961. ,slitembr�: d(), �(Jö, de �!� . n�v�c,�ntos, � cl��oelJta .e buições, com "fúnddrriento' no inquerito policial anexo, ,:,.' O ,13scri-vão, Nç.y FRANCOuln.- ,E�" ;_��y Fram�,o,. ,e��r�v�o, ? �u�sc"e�I.: . ��Sl.-. respeilosamerüé verri perante' V. ExcilJ. de'nuncia.r Gus,� 'It ,
,', ':; '.' ,�' l. " 'na,do) J()ao"M�r,e����s, �E! .�M,a!�s-J.�lz,;;d� .,d.�.l'e!lo-i tàvo v.am\dem�:,Byll.ardt, b�aslleirö, maior, :casa4o,'fi-'

,: ,.1,;/ �)BSla :(U),!lfor��·!�:.ól'��tnô��'�c;J{)c,qU�';�0'tf,'�ei "," "�tO :. Ih cl' (ãt>\l Mar�à v�n· den B�lIar&, rei5idenfe no. i íi.'(' 1 (,I' -!,'::,,';j' ,\
"';",13' "Jar.lJgtua;.oo'\�Ul� 28;;d'� !s�feffibro> 'd�::1951' ,_. I, ',...

0 'te 3 <s" rtI"�i?,::f,f "':"e �,;'iI-fb: ';i�';;' (""- '{:tb'hlarca pelo!: .. _ '.<.' ., ",;,;<' I.'

1},j!r;;J;�t' :�'�f:;���'ú �;'Ct�Vã�O:'.- N�'f��NCl !�:�,�:��Ú����f�á� JWi:!!Ww,°Ji�::��' SAN,r.'U�E·N·'O'
-
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. I' � ,.o' , : '.,' .. C A L,Ç A. P tu; :,... .

. lJatici,nios, no dist�ilo d� ',,.Ç- or�p�dl�st� \c�:uparca,OU! , 1.
"1:;1.:)�,',', .� .I·R-G"Q·" "'I,acusado,exi,gfn,(t?:çortl'V,I?le�,cla�q�e,av,lrm�aAdpl- "'-:. -s. o« <

•

"""'
.. ; :e .•... " .:.. fo Ervlno Schulz�, tom��&� .�<�chaçq �m .4111 copo que, .'

'

O':Q' til TÊM' . " ,

=. �. �
ca º.'São- os melhores'e mais barnt.o..

s sé servia, d,hltro .do quãl
..

·.·:'s.'·e·,. 'e.il��ôntl'aya:·"um ��ul_.os:. , , ';'� � ,�: :S
... ;1::'0

.

----......�' ,i �.�. ,'.,
" '�_nãö:õ Côiise:gtiindo,' súbhi a' carroçlf'Ö'Aâe este'.s.e, :9.,11,'1Ó:E;.C#?tfE��fo;:�.:'tQ��c.�s,;:,. :._. .-t},,-!, 'z-PRODUtos "DA; "'h'" " '"' ,d,

eitcon',"ViF". tlrico'eando "Os cavalos•.fez com �U. ,:' ,

","' ':l i!' (l '"I!'H?q\'l�l� PB.<t�.���pos GO&P� "I��los .�:Á'.":;:
os mesmos'disparassem, 'provocalld,o � �Iba�r.<?d�en-. ÀRSENIATO. VANADATO, ' a .. !'ti cu::

I
,},'" F, , ,CÀI*�S�POS'rAL - U :, ,.

..

,( d
'

e'tu!" 'ti ficou' :grand�tnéritê i d'al11flcado e' F6$FO,RO�' eAL:ê'IO;,ET� , =- 'f'. c cu
. ";':.J-A:�RA;G,d·;í 'DO ·S,;U L' (;�. ':'Janta Calarina l' ��in�ovf�rid�' '�me, cavalo.. ,Oetido,�p�la �utoridade ',' . '!!. 'L « .� ,�' .� �

.

',L:-' .... .'
.,c, '

....I....-:poncial, por �stii'e;oOtrasdes9rdens:�ue"fi2;era an-.· TÔNICO, O� CÉREQRO' �,,= .�.,.� 2>lí���*�����������=���==II' terlorme'nté no' armazem de GuiTl1.erllle Jantsch, na '; ,

TÔJU�O O�S' ..os'êUi..QS�· :!! • g, � � �"
•
.".' ,!,.'c:!' "-' . '. : � ��.,

", r c', '" ,

mesma localidade;, o aêusa80, dando 'v�são a seus
'

i .. " � :9 ._.. Q.. I.,IA ,.111_,1.11.618".& .IJ"�. '�n�tins..t9s .,?r�tais, PAssbii.a d�predar .�'�." JÍlstal.a�ões '

OIS Pálidos .;oepau�t8óOs...p. I .: �,�.._i ,I' I.
".

"

.. .'. t.,
. , .'

,
.' :'.' "i y

, ••.•• ,."
.

,.
•

da prisão em 'que se 'encon.trava,. céiI,usan;do �reJulzos
, fß'�',i' g-.. "

." Rpa)'vlar,echal Deoªoro. ,�a FqQsec�i 14J .:'
i

• /
.
av�liados .

em cr$ um·, lllll., duze�to� '. � .p�quenta t;ados, .AnêinlC;Qs. lVIãsra C!u• .ca..
:f I':":U'�" CQUARAGUÃ DO SUL -, :SANTA"GATARJNA-,: Ú.250 00). AS,siriJ procedendo, p�attcou ,o, acusado o Magr"'•• Cii�nças rac;uftlcas t8� ::5 Í) � _g �

: ,Livraria - .Pa·��í���� - Ärtig�;, �ará e��ritó:�;i�s'T�':: ::;�ri�e'previ's�� '�O� ;nC.i��S I .� ''III'do ��ragrafO ,único '�ei)lIrã�' a:,��riÚ�{;ttç.àO; �o.r�., do�
.. i: "I, � '1,� .;'

'�escolares i!tc. PÇJzendas e :elrmarinh05 em gel'at: ,do' artigo 't63:do,'Codlgo Penal, ,em 'cu'í:I� penas, por.
, .,,/.o,l'g'l'n'&nIiO cl'lm o "

i::�'" � L, �'.; Lâmpad�s Fhf1jp:Sr n.o : atàcado. '
" .

,.: � isso. mesmo,
..
se', aCha. ;incu�so .. '.1. E,'; p.0r:é1ue

ii ,pena. '.
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.... N ;6''''. 'U" 'E" 'N'
.
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'

'L··:e
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_' _"_' maxlma piev�s,ta 80 �,rlme'caplt.ulado,'.e de ',..3_anos, .

,A' ',. '.' :"'" c:; .'

c;onstata-se nao ter' amda �c(}rrtdo a prescnçao d,a. ,"---"-IIiIII!II�-�--_.
I ação penal, fac� ao que dJspõe o inciso IV ,qo. anJ-

'. j. •

.

" Dr. :.'.' ."W·s"·ld·'e'ml"r,o' '., "M,a'zU'rec�en' .• go 109 da ,noSsa le.i Penal. f'ac� ao exposto apr�-
S"'nta ,'esta Promotona a ,v, Excla. a. presente. de- .

..

'-�:
'"

f I
.

J d '-"._I-'!!!!!!!I!!!!I'_I_I!---.J_·!�=·I===!=!!nuncia, que espera seja rece�ida e a ina JU ga a m!=!!=li�::=:==;;__::-;-aiiiiiliii:: .. :;-"�"_"._.'_I"
:', �.G_ -I Ra'BI

..

prova.da, para'que contra Gusta,:o Van De� �yllardt, III L T E R' � �R�R,.;a
_ JARAGUÁ seja instaurado a competente aç�o, penal, IDtlm�ndo o:: D·R ,! R E N f\ T Q VI f\, ,'.

.' '.

'I
:

!l Rua Mal. Floriano ri.. 152
e condenando-se-Ihe como de dIreIto.

: Req,uer aIDd�, 1.- fi É D I.t) O ,'!
; Clini,ca ger�1 m�dico, - cirurgia Pe adultos e creanças. 'que -se digne mandar notificar as .testellluuhös, OUI- iii CLINICA GERAL _ C!RURGIA .:.. DOENÇÂS' ,

- Pài'tó's' Diathermla Or1das. curtas e Ultra-'!urtas Iherme Janlsch. Sebastião Visch - Ri,cardo Leger'.� m DE SENHORAS _ PARlOS
.

- Indututer1ia' _. Bisturi-elétrico, - Electro-c'auteriza�ão Ubald6 Gonçalvez de Oliveira e Guilherme Melchert, I- Rai'os Intta-yermelhos e azuis, ' todos resicfen'tes em "Eorupá,' oficiand()-'�e" ao Juizo:;: ULTRA SOM _ Tratamento moderno'� efi-
.'._

.
.

" de Ibirama, para solicitar-se info�rnaç,õ�s s?bre a �I ciente, pelas ondas ultra-so�()ras. da.s Dores e
:::

.

:tr.:.:::::::::::;::;::::::::;::::::::,.!::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::.;:::::::::::::::::::::::::::::::::�i vida pregressa do acusado, determmando.a . Ju�tada -1'''11' In{lamações: Dores r-eumátlCas, artrites, lem- g!.�.!••:' .·A·UT·O· JAR:.AGUA S.' ,A. !:I: nos autos, de certidão d� antecedentes crr\TI.tnals do
bagos, nevralgia!;:, ciática. Abcessos, fluúnculos, II!mesmo acusaJo, nesta comarca, prosseguindo-se n�s I'R inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. IIIli, Indústria e Comércio ii demais termos e atos processuaiS, para a formaçao _go Afecçoes da 'pele, fist.ulas, varizes e úlceras re- !II

OFIOINA. Serviço "FORD" de culpa. Jaraguá do Sul, 6 de ;agosto �e 1951.. AS-I'1'1' 'beldes. Asma. afecções do estômago, etc... IIIs,ina.do) .Alfredo Z.im.
mer - P!omotor Pu�ltco. �.�o ha-, .... .

MASSAGENS ELÉTRICA� _

Tratame,!}tol.-
MECÂNICA AUTORIZADO ven�o sujo encontrado. o, reo e tendo SIdo. deSIgnado I� das

.

Paralisias com reativaçao das funçoes I
- Rlla Marechal.Deodoro - J ARAGUA DO SUL - o dia 23 de outubro Vindouro, ßS 10 horas, par� !et ::: musculares e nervosas. Atrofias"f..raquesa fun-'lugar o interrogato�io do mesmo, 'pelo presente �ltO .111 cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

..e chamo o menCIOnado denunCIado <?ustavo an,:::
gãos digestivos, etc...

,
.

I
Den Byllardt .par� compar�ce,r naq�ele du:.. e h.ora, na III OND.AS CURTAS _ DIA.TERMIA

_ ELETRO- .sala das audlenclas, deste JUIZ?, afim ele ser tnt�rro"1-ii, CIRURGIA _ ELET�O-COAGULAÇÄOgado. Dado e passado nesta Cidade d� Jaragua dp-. II .

.

,...
'. .

I< Esta oficina está instalada em copdições ::

Sul, aos "'vinte e oito' dias do me.z de setembro do iii .

BANHOS DE LUZ RaIOS ultra-VIOleta e
.

.

ie
••1Ii para efetuar qualquer serviço de c?ns�rto ou· '.. !.' aDO de mil novecentos e cincoenta e UlIl. Eu, ,Ney III IDfr'i-vermel�10.... h

.reforma em seu auto:nóvel ou camtDhao, bem
Franco, escrivão, o subscrevi. Assinàdo) João. Mar� 'I·ii· CO�SUL10RIO'�' Hr u a dO,s Bom eIr�siS

CGmo retificação de motor�s etc. . . ii
condes de Matlos -luiz de direito. Está conforme � J (J�l'dl,m Lauro _Mupllel) esq., Rua 9 de Março:li�.I.. Todos os serviços são executados com .1.:.1.:. ,.

I d
.

d f'
I

iii '

das 9 ás 12 I'l aas 3 as 6 horas
-. esmero, por competentes pro!issionai� e a pr�- orlgma, o que ou e.

.

.
'

'.... ': '"{i' ':. III RESIDÊNCIA � Rua Ministro Calogeras,. a50�
ços razoáveis. Também dlspoe :dl:: solda ele- ii Jaraguá do Sul, 28 de setembro ��;J,��l. .11 Fone 305 --:- J. O I N V I LL�. _ S. c.It frica e oxigê�io. JJ O escrivão - NEY FRANCO iEiElliiiliilEl!lm:liiIEil!!!ll!m=!_. 1!1!I!!!!!!!!__t_!lIE__iiiT..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

-'�- .

Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes
- Lava'gem - Lubrificação - Carga de Acumu

Ij}dores e Consêrto de Pneus.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações no BAR

FERROVIÁRIO.Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PBDRI - Impr�sso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Ponseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39

ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 7 de Outubro de 191:)1 - SANTA CATARINA N°. 1.662 Correio do p·ovo
Afirmou que' a Assembléia Falos
Legislativa deixou o Esta
do em precaría sit,uação

da ONU o
Bua MI. Da,odoro N. 136

TelefoQe N' 39 • C.' Postal, 19

}ARAGUA DO SUL
Santa Cata�ina

I�stalar-se-á em 24 de Outubro, nesta Capital, a 3a. Conferencia Na
cíonal da Organização de. Entidades, Não-Governamentais do Brasil

Novos e acalorados debates sobre o divorcio Várias' cerimonias co- A Agenda da êa, Oon- Não-Governamentais do

RIO. - A sessão do' informar que a questão memorativas da passa- ferencia, jâ elaborada Brasil referente ao pri
dia 3 da Oamara teve não era fechada. Aral gem do sexto anlversä- pela Comissão Executiva meiro ano de suas atíví

inic�o' com Wanderley acrescentou que o mon- rio das Nações Unidas, do Conselho Nacional, dades,
JUDlor, que atacou a senher não devia tratar na semana de 17 a 24 contém duas partes: ta,
maioria da Assembleia de do assunto, porque não de outubro próximo, - Assuntos para estudo; b) Renovação do Con-
Santa Oatarina dizendo pode contrair casamanto serão realizadas nesta sa. - Assuntos para de- selho Nacional;
que a .maioria .ocasional ignorando assim os pro� Capital e nos Estados, liberação. c) Elaboração de um

pessedísta, engrossada blemas que afligem a .por iniciativa de autori- A ia, parte constará Regimento difinitivo para
com tres trabalhistas. vida 'dos casados. O dades, associações e es- de exposições verbais as Oonterencías Nacio- lascimenlo. O lar' '�9
que. traíram o PTB, está padre . respondeu que

tabelecimentos de ensino. pelos'Diretores dos Or- naís; casal Pedro Klein eo-

'rêal�zando uma obra de- por i-sso mesmo, por não
'Os Rotary Clubes, es- gãos da ONU no Brasil -, mereíante em Guarami-

mol�dora no Estado. estar em jogo, era o peclalmente, 'como nos sobre as atividades rea- d) Colaboração com o rim e de sua digna es-

,Amda há pouco, 'a melhor juiz. ," anos anteriores, come- lizadas até o momento e Governo do Brasil na posa Da.' Edith Krein,
Assembléia votou o au- moração a data, realí- sobre os planos para execução do programa foi enriquecido dia 5 do

�ento geral do funcio- Samuel Duarte oomba- zando atos próprios e execução em 1952, bem de Assistencia Técnica corrente com o nasci-
nalismo, deixando o Es. teu o movimento exis partíéípando 'de outras como pelos Represen- das Nações Unidas; mento. de lima' galante
tado em precária situa- tente nesta capital, em solenidades.

'

tantes do Brasil em or- menina.

ção. .

'" '_' fávor do aumento de 3 Co f ... '. N gãos da ONU, especial- e) Colaboração com o
. AOs'djgno,8 progenito-

. O monsenhör Arruda preços do açucaro Disse .' a. .on erenCl� _a- mente convidados. sobre Governo do Brasil e O res os votos de feliéida.

Oama�a, v�ltou a atacar que qualquer majoração cíonal ?a Orga�zaçao os problemas do Brasil Departamento de Inf01"- des do «Correio do Pó-
o ,dIvórCIO, travando era um absurdo. Paulo de Entidades Nao-Go- nos mesmos Orgãos. mação Pública, da ONU, vo.»

acalorada discussão com de Abreu, trabalhista vernanientais do Brasil. A 2a. parte constará para realização, em 1952, -
- ,,'. .

"

N.elson Carneiro. O mon- paulista" subiu
,

'-. a
," das seguintes matérias: no Rio de Janeiro, ds.l. IRllerÄrl,s. - ,.014 5 .t�ste:

senher diese a certa tribuna sobre a', isenção O principal aconteci- a) Relatório do Con- V. Oonferencía Regional 10U' sua . data �afa�!Cla a

altura que congratulava-I de impostos, aduaneiros mento será, porém, a selho Nacional da Orga- de Organlzações Não- sre. Irene ,.Pedrl Günther,
se com a UDN, por para os alimentos desti- Instalação,

'
.

a' 24 ,
de nízação de Entidades Governamentais. <, escr�vente �u�a�entad� do

haver decidido votar nados ao gado e, aves. outubro, às' 2ó,õO horas, Registro CIVil desta ctda-

centra o. projeto de Oarvalho Neto: apelou no auditório ao Ministé- .

r

de e esposa do sr. ArthúI'

Nelson.
,

.

" para o governo no sen- rio da Edueação, no Rio' L 'o· C 'A IS, "

" I Günther. ,!"r�scorre hoje a

O udenista Aroi Mo- tido de instalar, uma de Janeiro, da 3a. Con-; '.
"

I data netellcía do" er. Ber-

reira, protestou, dizendo fábrica: de s6da cáustica terencía' Nacional da "

", tholdo N e i t z e I, sócio

que como udenista,.podia em Sergipe;
' Organização de Entida- Câmar., Municipal. A Câ'l tado na Assembléia Le-I compone!1te da firm,a Nei·

des 'Não:.Go.vernamentais mara Munícípal aprovou gíslatíva uma emenda ao tzel, & Cíe., com' sede em

do ;Brasll, Integrada por em. última d.iscussão o 1 pro�é�o _de Organísação �Iumenau, que pelo se�
,

Portaria' N. 54 ma�s de 150, grandesl.proJeto. da le� que orça JudIcIârIa, elevando �e fmo t�ato, grangeo� lar
. AR'TUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja- �utI�a�e!i de �l�sse e a ReceIta e fIxa a Des- 2a, para 3a. EntrânCia gos clr�ulos d� .amlzades

raguA' do Sul,' no uso jas suas' atribuições re- lDstltUlçoes SOCIaIS, .cul- peza para o ano de 1952. a Comarca de Jaraguá. n�� mel.os sociais C?l!'er-
solve: '. t�rais,. econômicas e Tambem por hunani. ��als e:lßdustr. dél...vIZinha
, .ConcedElr-licença de 30 (trinta) dias para tra- CIentifIcas,

.

e da qual midade aprovou um voto lotas Policiais. Na . dele. �Idade. Na mesma d�ta;?
tamento de saúde ao funcionário Alexandre Koeh- participarão este ano, de aplauso e gratid�o gacia de policia ,foi 10ve!ß . ��nesto TO�lßellh
�er.! o�pante do cargo de Portéiro Continuo, ta,:" numerosas' outras que aos . deputados Câssio aberto inquérito sohre o fun�l.onarJo d� Socledad,e
drao r. de acordp ,com o Art . .164 qo Estatuto não se haviam ins�rito Medeiros e Vicente Sch- arrombamento e roubo Graflca' Avemda Lida. A-

dqs Funcionários' Públicos Oivis. '

. . ria 1a., nem na 2a. Con- n�ider, da bancada do verificado na ,Auto Ja- manhã o sr. �r�no WoU.
" Registre-se' e Oumpra-se. ferenci8s. PRP, por terem apresen� raguâ S,A. onde ladrões d.o alf� c�merclo. de Ga-
•

P f't M·· I J SI' I
' rlbaldl; Fneda Thlem, es�

. re, el ura ulllClpa de araguá do u, 3 de ai " i IIEEII Ij l'IIEII'EIIIIIliIElEi'!"_IiaIIIIBiH-1I d" O oI d '

Outubro de 1951

I
�iII'

,

1111
., lo

_. posa o sr. s va. o

. R' ü .. .' 1I!\1!88lSIS-1EE1---1Il111

F b
_. I Thiem. Dia 9 a' srta. WH-

o

,A TUR M LLER - PrefeIto MUDlClpal ••• GeltaEI. i "r"'s
"

.

(Sezoes, M�lárlas, .. ma, filha 'do sr. _José CaJ.'�

"(6)_'_"'�_(!) ., I � � .
I.mpaludlsmo . I los Ger-tnt" reSidente "em

,
(' Pedimos aos se-

,
Mal�ltas, TremedeIra... Arapongas·Partloã.

,", ,.' . I sas locali�ades onde' I "Cap$U las Alltlsesonlcas I.g�:: filha do sr. José AI

O. benefíclo8 produzido8 pela Ho�eopatia i tem<?s �ssJßantes, .0 'Minanco.ra" /
III Ainda na m'esma' dota

"::�; sao lIlc:alculáv.ia obse�ulo de provl-. '
"

III o sr. Manoel F. da Cos.;.
" " --x--. '

. 1m ?�nç�ar ,� e�trega Em Todas as Boàs Farmácias,
' ii ta, Dirétpr-Presidente' da

Parà:a cura dOI! . MALES DE SENHO- II Imedlata,dest� JOrOê:'ll., '
.

�, ". ",

I Sociedade. Anonima Ma-

RA� ENXAQUEOA, ASMA, SINU�TE
E DOENÇAS RENAIS, recomendamos o serviço _d� entrega I'·· ...

'

.
" ComérCIO e Industml ,d"e

.

, uso' da Ho.,meopatia «SCHWABE». I
post-al �vita o gr.Jnde

- .JolDvllle - Sta. Oatarma,,..... 'j'" h
.

,;

,
,

'.;r.
.

.

_
tapocuslD o.

j -x numero ue reclama·1II ,......,. "....,.'...... ii =t n ijii!Eljfliiill'==liiEiEEU_l Anida dia 10 a sra. As'"
, Homeo�atia. SC!lWABE. legítima, em quäl- '1IIl çõe� que temos" re- ta Watzk<?;' 'esposa (lo, sr.

, quer dmamldaçao. 'V. S. encontrará com o II!
"
cebldo, o, que e de

I José Watzko.
'

-.

rap,resen ta n tA: pedr"
o MaximUiano Perlei,to. i. estranh,,ar. ,

por,!ua'!to .

' Dia 11 a srta. Mariit
,CORUPÁ ''-o Jaraguá do Sul _;; S�',c.. • a expedlçao e f�lta Horst, residente nesta ci'';'

P, " , , .,
" ' I regularmente�

,.

, dade.

" �@I!lI .:.;t_�8I!!lGl_�ICIB""'.� , ; '1@I!lI@BII'!Ig�"IliiI8IE11!i)1,.
'

Casamentos:, R�alizar'àrn��e
ontem nd sala das ,�üdi·
,encias os seguintes casa

mentos: Werner Bruno Al
fredo Eggert com a srta.

Cily Z II I f e I d t; Will i
Schmidt com a srta. Hed
wig Zinke; Albano Paulo
Sbardellätti COm ii srta.
Leonida Klein e A r n o

Beneua, com a srta. Cilly
Panstein.

'Comemorações do México "Dia, das Nações Unidas"
ASSINATURA ANUAL
CrS' 35,00
G.R.NT.
Palll.1 rldrl

penetraram altàs horas
da madrugada e carre
garam um motor e díver
S8S peças de automõ
veis.

i,

COITRA CISPA,
.

QUfDA DOS CI�

BELOS f, 'DEMAIS

AfECeOU DO

TóNICO CAf'ILAR

POR EXCELÊNCIA

COURO ÇIBELUDO.

conserva o tecido da roupa porque lava facilmenté e com rapidez
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ESPECIALIDADE

((D sa1bäl.{)) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla ClA� WETZlEl KNIDHUS1rlll!l = JJonIDlvUle

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


